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Referatsaker 
 
Saksdokumentene følger vedlagt. 
 
De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til 
servicekontoret, tlf. 69225500. Vararepresentanter møter kun etter nærmere 
innkalling herfra. 
 
 
Rakkestad, den 19. september 2012  
 
 
 
Ellen Solbrække (s) 
Ordfører  
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32-12 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2011  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
ELDRERÅDETs behandling: 
Årsberetningen gir et bilde av mange positive tiltak i Rakkestad kommune i 2011. Det går 
fram av beretningen at Rakkestad kommune har et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. 
Eldrerådet deler imidlertid rådmannens bekymring i forhold til kommunens økonomiske 
stilling.  
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
ELDRERÅDETs uttalelse til Omsorgsutvalget:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
 
UNGDOMSRÅDETs behandling: 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om årsberetningen for 2011 og besvarte 
spørsmål fra Ungdomsrådet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
UNGDOMSRÅDETs uttalelse til Oppvekstutvalget:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
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RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling: 
Rådet har følgende bemerkninger: 

- Rådet krever fortsatt at feriefondet opprettes. 

- Ber om at det fokuseres på arbeidet med å få rekruttert flere støttekontakter. 

 
Funksjonshemmedes råd tar årsberetning for 2011 til orientering. 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs uttalelse til Omsorgsutvalget:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
OPPVEKSTUTVALGETS behandling: 
Representanten Eli Uttakleiv (H) savnet opplysninger om psykososiale problemer 
(mobbeproblematikk) og tilpasset opplæring i årsberetningen fra seksjon skole. 
 
Utvalgsleders innstilling ble ellers enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekstutvalgets uttalelse til Kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
 
OMSORGSUTVALGETS behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Omsorgsutvalgets uttalelse til Kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETS behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
Utvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier og utearealer. 

 
Teknikk- og miljøutvalgets uttalelse til Kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011, med følgende kommentar: 
Teknikk- og miljøutvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier 
og utearealer. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling den 13.06.2012: 
Rådmannen redegjorde for forsinket behandling av Rakkestad kommunes regnskap – først 
internt pga skifte av regnskapssystem – deretter i revisjonen og kontrollutvalget, og ba om at 
behandlingen av årsmeldingen ble utsatt slik at denne kunne skje parallelt ed behandlingen 
av regnskap for 2011. 
 
Formannskapet sluttet seg til dette og saken ble enstemmig vedtatt utsatt. 
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FORMANNSKAPETs vedtak:  
Saken utsettes og behandles samtidig med regnskap for Rakkestad kommune 2011. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Årsberetning for 2011 (sendt ut tidligere) 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannens årsberetning for Rakkestad kommune for 2011 legges fram til politisk 
behandling.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 210  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 33/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 33/12 Saknr 11/2606 Løpenr 12918/12 
 

33-12 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2011 - 
GODKJENNING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2011 med økonomiske oversikter og tabeller. 
 
Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres som følger:  
 
Disposisjonsfond, Rakkestad kulturhus,  kr.  1 800 000,00  - Forsikringsoppgjør, 
Disposisjonsfond, etter- og videreutdanning av lærere,  " 600 000,00  - egenandeler 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (2012),  " 750 000,00  - Kommunalt prosjekt
Disposisjonsfond, generelt " 3 284 124,17   

    

Sum, kr.  6 434 124,17  
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
 
1 – Rakkestad kommunes regnskap for 2011. 
2 – Indre Østfold Kommunerevisjon, revisjonsberetning av 05.06.12. 
3 – Indre Østfold Kommunerevisjon, revisjonsbrev av 05.06.12.  
4 – Kontrollutvalget, sak nr. 12/7. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Ifølge kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal 
årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret, og fastsatt av 
kommunestyret innen 30. juni i året etter regnskapsåret. For 2011 er begge disse fristene 
oversittet. Det skyldes at kommunens regnskapsavleggelse ble forsinket med to – tre uker 
som følge av innføring av nytt økonomisystem, og at revisjonen på grunn av ledighet i 
stillinger heller ikke hadde forventet framdrift i sitt arbeid.  
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Rådmann og distriktsrevisor er derfor enige om at ansvaret for fristoverskridelsene er delt 
mellom kommunen og revisjonen.  
 
Kontrollutvalget avgir uttalelse til regnskapet forut for kommunestyrebehandlingen. Det sier i 
sitt vedtak av 21.06.12, sak nr. 7/12:  
 
1.  Kontrollutvalget slutter seg til revisors beretning av 05.06.12. Utvalget har ingen 
 tilleggsbemerkninger til Rakkestad kommunes regnskap for 2011.  
 
2.  Utvalget bygger for øvrig sin uttalelse på revisjonsbrevet fra Indre Østfold 
 Kommunerevisjon IKS, samt de øvrige dokumenter i saken.  
 
Årsregnskapet omfatter driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske 
oversikter og noteopplysninger, som er innarbeidet i regnskapsdokumentet. I likhet med 
budsjettet, er regnskapet avlagt på rammenivå.  
 
 
Økonomi: 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på kr. 6 434 124,17.  
 
I driftsregnskapet er tidligere års mindreforbruk (overskudd), kr. 7 038 780,40, ført til inntekt 
og satt av til disposisjonsfondet. Av disposisjonsfondet er brukt kr. 2 684 614,00.  
 
Tallene overensstemmer med budsjettet.  
 
Også investeringsbudsjettet er gjort opp i balanse. Det ble brukt kr. 1 637 862,40 av 
disposisjonsfondet - mot budsjettert kr. 3 678 841,00.  
 
 
 
Rådmannens vurderinger:  
For sine vurderinger og konklusjoner, viser rådmannen til årsberetningen.  
 
Mindreforbruk (overskudd) foreslås disponert som følger:  
 
Disposisjonsfond, Rakkestad kulturhus,  kr. 1 800 000,00  - Forsikringsoppgjør, 
Disposisjonsfond, etter- og videreutdanning av lærere,  " 600 000,00  - egenandeler 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (2012),  " 750 000,00  - Kommunalt prosjekt 
Disposisjonsfond, generelt, " 3 284 124,17   

   

Sum, kr. 6 434 124,17  
 
Forsikringsoppgjøret for Rakkestad kulturhus inngår i og forbedrer regnskapsresultatet for 
2011, og må derfor avsettes til fond for å kunne brukes til sitt formål i 2012.  
 
Avsetningen til videre- og etterutdanning av lærere, er et tiltak for å styrke Rakkestadskolen. 
 
Bundet fond Rakkestad Utvikling, finansierer prosjektets virksomhet i 2012.   
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Disposisjonsfondet er kommunens reserver mot ekstraordinære utgifter og sviktende 
inntekter, og har i 2010 - 2012 delfinansiert den utbyggingen av tjenestetilbudet som har 
funnet sted. Også for 2013 og videre framover er det en trygghet for stabiliteten i 
kommunens drift å ha et disposisjonsfond av en viss størrelsesorden i ryggen.  
 
Før disposisjoner i gjeldende budsjett, er disposisjonsfondet på kr. 22 459 871,79. Betydelige 
deler av disse ressursene medgår til å balansere ut drifts- og investeringsregnskapet.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Thorbjørn Stubberud Arkiv nr. 232  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 34/12 26.09.2012 
 
 
Utvalgssak 34/12 Saknr 12/2834 Løpenr 12967/12 
 

34-12 EIENDOMSSKATT - FRITAK ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN 
§§ 5 OG 7  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

I samsvar med eiendomsskattelovens §7 a, gir Rakkestad kommunestyre helt fritak for 
eiendomsskatt i 2012 for eiendommene som fremgår av vedlagte liste, datert 18.09.2012. 

Rådmannen lar utarbeide retningslinjer for behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskattelovens §7 a og skjema til bruk for søknader. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Liste over eiendommer med fritak etter §5 i eiendomsskatteloven. 
2. Liste over eiendommer med fritak etter §7 i eiendomsskatteloven. 

 
Eiendomskatt – Oppfølging: 
Rakkestad kommunestyre stadfestet sitt vedtak i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 
– hva gjelder utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen - sak nr. 17/12 av 26.04.12. 
 
Rakkestad kommunestyre vedtok samtidig – i tredje kvartal - å ta stilling til søknader om 
fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7. 
 
Bakgrunn for saken: 
Enkelte eiendommer skal fritas for eiendomsskatt, andre kan fritas. 
 
 
Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt: 
I henhold til eiendomsskatteloven § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for 
eiendomsskatt.   
 
Denne paragrafen har følgende ordlyd (sitat): 

Fri for eigedomsskatt er:  
a) Eigedom som staten eig, så langt   
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- eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa   
- eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar 
m.v.   
- eigedomen har historisk bygg eller anlegg   
- eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg eller avgrensa leirområde   
- eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål   
- eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige 
føremål   
 
b) Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert 
nytta i verksemda.   
c) Kyrkjer.   
d) Eigedomar som kommunen sjølv eig.   
e) Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten fritek norsk 
eigedom for tilsvarande skatt hjå seg.   
f) Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom 
etter bokstav a femte strekpunkt.   
g) Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter 
bokstav a sjette strekpunkt.   
h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule 
tilknytta slik drift.   
i) Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket 
gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.   
Departementet kan gje nærare regler til utfylling og avgrensing av denne bestemmelsen." 

Spesielt om landbrukseiendommer (§ 5 h): Etter lovendring i juni  2006, skal eiendom som 
drives som gårdsbruk eller skogbruk ha obligatorisk fritak. Med eiendom som blir drevet som 
gårdsbruk eller skogbruk menes eiendom som blir holdt i hevd ved en driftsmåte som er i 
samsvar med det som er vanlig jord- og skogbruksdrift i området, jf Innst. O. nr. 53 (1974-
1975). Boligbygg/fritidsbygg med tilhørende tomt omfattes ikke av unntaket og skal takseres, 
det samme gjelder andre bygg eller driftsmidler som ikke kan henføres direkte til 
landbruksvirksomheten (for eksempel garasjer, naust og lignende). 

 

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt: 

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret vedta å gi eiendommer helt eller 
delvis fritak for eiendomsskatt. Lovparagrafen har følgende ordlyd (sitat): 

Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke 
eller staten.   
b) Bygning som har historisk verde.   
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år 
frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i 
kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.   
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 

Beslutningene om fritak etter § 7 skjer gjennom årlige vedtak i forbindelse med 
budsjettbehandlingen i kommunen. 
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Rakkestad kommunestyre vedtok i sak nr. 17/12 av 26.4.12 – i tredje kvartal - å ta stilling til 
søknader om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7. 
 
 
 
Økonomi: 
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7a vil for 2012 og i henhold til liste, 
datert 18.09.12, utgjøre kr 84 326.  
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen redegjorde i tidligere saksutredning for kommunens adgang til å gi fritak for 
eiendomsskatt. Fritak kan etter eiendomsskatteloven § 7a gis helt eller delvis for eiendommer 
som tjener ”allmennyttige formål”. 

Eiendomsskatteprosjektet er i den avsluttende fasen.  

Taksering av skattbare eiendommer i Rakkestad kommune ble avsluttet i juni 2012. 
Skattelister ble rettidig lagt ut til offentlig ettersyn innen utgangen av juni 2012. Dernest ble 
informasjon om skatt og takst tilsendt den enkelte eiendomsbesitter. Klagefrist er normalt tre 
uker, men på grunn av ferietid ved utsendelsen, ble fristen forlenget med fire uker og fastsatt 
til 17. august 2012.  

Ved klagefristens utløp var det innkommet ca 400 klager. Klager av varierende begrunnelse 
og innehold. Det nevnes her blant annet klager av type faktafeil, skjønnsmessig vurderinger, 
politisk uenighet, ensartet klageskriv knyttet til landbruket og klager fra frivillige 
organisasjoner. 

Kommunen har mottatt ca 15 klager fra eiendomsbesittere knyttet til ulik 
organisasjonsvirksomhet. Klagene er i hovedsak begrunnet med at virksomhetene er basert 
på frivillighet og uten kommersielt tilsnitt.  

Rådmannen anser at det ville være urimelig å skattlegge virksomheter og eiendommer som 
er til gagn og nytte for lokalsamfunnet – virksomhet som bygger på ”non-profit” og 
frivillighet. 

Rådmannen foreslår at det i henhold til eiendomsskattelovens §7a gis fritak for eiendomsskatt 
for de omsøkte eiendommene. Eiendommene fremgår av vedlagte liste – fritak etter 
eiendomsskattloven §7a for 2012.  

Rådmannen vil la utarbeide skjema til bruk for søknad om fritak etter eiendomsskattloven 
§7a. Skjema kan tas i bruk for søknader om fritak etter eiendomsskattelovens §7a for 2013 
og fremover, og vil være tilgjengelig på servicekontoret og på kommunens hjemmesider.   

Fritak bør kunne gis innenfor rammen av nedenstående kriterier: 
 

1. Organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”. 
2. Betegnelse frivillig organisasjon. 
3. Enhver kan bli medlem. 
4. Kommunen gagnes gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller erstatter 

en oppgave som kommunen ellers måtte eller burde ha utført. 
5. Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunens innbyggere 

gjennom et alminnelig formål. 
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6. Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver. 

I henhold til Rådmannens tidligere saksutredning (sak nr. 17/12), kan eiendomsskatt 
nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det svært urimelig å 
innkreve eiendomsskatten. Skatten kan nedsettes helt eller delvis, jf eiendomsskatteloven § 
28. 

§ 28. Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten 
vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.  
 
Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig, er sykdom, brann eller 
naturkatastrofer. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. 
 
Rakkestad kommune må følgelig behandle den enkelte søknad individuelt og i samsvar med 
regelverk og KS sin ”veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt” – 
for fatte likeverdige og gyldige vedtak på området.  
 

Når det foreligger særlige grunner, kan det gis betalingsutsettelse. Skattyteren har ikke krav 
på betalingsutsettelse, jf eiendomsskatteloven § 25. 

§ 25. Eigedomsskatten skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset.  

Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing.  

 Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er   astsette, 
endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei 
står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.  

Betalingsutsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. 

Informasjon om nedsettelse eller ettergivelse og om betalingsutsettelse vil være tilgjengelig 
på kommunens hjemmesider. 

Likebehandling: 
 
Et viktig prinsipp ved behandling av søknadene om fritak for e-skatt, er likebehandling. 
 
Like tilfeller skal behandles likt. Dersom dette prinsippet ikke overholdes, kan vedtak bli 
erklært ugyldig. 
 
De enkelte søknadene: 
 
Gnr 9, bnr 21, (1) Rakkestad menighetshus (Skogveien 3): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt for hele bygningen. Begrunnelse for søknaden er at 
bygningen ikke har vært i bruk det siste 1 ½ året.  
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. Eiendommens 
eventuelle videre bruk er lagt i bero i påvente av utviklingen i sentrumsområdet. 
 
Gnr 1, bnr 17, (2) Rakkestad speidertropp (Skrabberud): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at RS er en organisasjon/stiftelse basert 
på ”non-profit”. RS stimulerer barn og ung til aktivitet, friluftsliv og ”sunne holdninger.  
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Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
 
 
Gnr 6, bnr 1, fnr 17 (3) Rakkestad speidertropp (Rakkestad speiderhus): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at RS er en organisasjon/stiftelse basert 
på ”non-profit”. RS stimulerer barn og ung til aktivitet, friluftsliv og ”sunne holdninger.  
  
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a 
 
Gnr 8 bnr 220 (4) ASVO Rakkestad A/S:  
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at ASVO Rakkestad AS er tiltaksarrangør av tiltaket 
VTA (varig tilrettelagt arbeid), organisasjon/stiftelse er basert på ”non-profit” eventuelt 
overskudd av aktiviteten går til forbedringer i arbeidstilbud og utbetaling av bonuslønn til 
deltagerne. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Et spørsmål er om aksjeselskaper kan gis fritak. Dette fordi slike selskaper som regel har til 
formål å gi profitt. Aksjeselskaper er dog ikke uten videre ekskludert fra å gis fritak. Det vil 
bero på en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det ases at virksomheten som ASVO Rakkestad 
AS driver er av samfunnsmessig interesse og et supplement til det offentliges ytelser og 
tilbud. 
 
Gnr 8 bnr 4 fnr 4 (5) ASVO Rakkestad A/S: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at ASVO Rakkestad AS er tiltaksarrangør av tiltaket 
VTA (varig tilrettelagt arbeid), organisasjon/stiftelse er basert på ”non-profit” eventuelt 
overskudd aktiviteten går forbedringer i arbeidstilbud og utbetaling av bonuslønn til 
deltagerne. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Ubebygd tomt. Eiendommen er ikke ilagt e-skatt. 
 
Gnr 151 bnr 1 (6) Degernes Skytterlag:  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden er ikke begrunnet. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommen 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
 
Gnr 33 bnr 3 (7) Rakkestad Skytterlag: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes bl.a. med ”non-profit” organisasjon. 
Organisasjonen driver med barne- og ungdomsskyting og er medlem av det Frivillige 
Skyttervesen. Skytterlaget drives på dugnad og er et lag hvor alle kan melde seg inn. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 



  Sak 34/12 
 

  Side 14 av 26   

Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommen 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
 
Gnr 6 bnr 5 fnr 1 (8) Rakkestad Kjøre- og Rideklubb: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Klubben er en frivillig organisasjon som drives ved dugnad 
blant medlemmene og hvor de viktigste inntektskildene er medlemskontingent og gaver samt 
støtte fra kommunen.  
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommen 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
 
Gnr 7 bnr 2 fnr 1 (9) Rakkestadhallene Drift AS (Rakkestadhallen): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at hallselskapene eies og driftes av 
4 ideelle organisasjoner. Driften er basert på ”non-profit”. Hallselskapene har langsiktig 
avtaler med Rakkestad kommune som skal ivareta en forsvarlig drift. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak kan innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag og eiendommen brukes til organisasjonens 
primæroppgave. 
 
Gnr 193 bnr 79 fnr 1 (10) Rakkestadhallene Drift AS (Degerneshallen): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at hallselskapene eies og driftes av 
4 ideelle organisasjoner. Driften er basert på ”non-profit”. Hallselskapene har langsiktig 
avtaler med Rakkestad kommune som skal ivareta en forsvarlig drift. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag og eiendommen brukes til organisasjonens 
primæroppgave. 
 
Gnr 129 bnr 10 fnr 3 og 4 (11) Rakkestad og Degernes Jeger- og Fiskeforening 
(Slettemoen):  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at foreningen i stor grad gagner 
kommunen. Foreningen har i dag over 400 medlemmer, de fleste fra Rakkestad. Det tilbys 
mange aktiviteter for både klubbens medlemmer og andre. Eksempler er kurs, skytetrening, 
hundetrening og fiske. Det avholdes også jegerprøve og jegerprøvekurs. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
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medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommene 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
 
 
Gnr 193 bnr 19 (12) Kirketun Bedehus: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at Kirketun Bedehus er et 
forsamlingslokale som drives på dugnad av eiernes medlemmer – Kirketun Normisjon. 
Lokalene brukes til egne arrangementer, og leies ut til andre organisasjoner og private som 
har behov for slike tjenester. 
 
Driftsutgifter dekkes av husleieinntekter, frivillige gaver og offentlige tilskudd, og er ikke 
inntektsgivende for organisasjonen. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
Gnr 7 bnr 111 (13) Menigheten Betania (Storgata 28):  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Det følger ingen direkte begrunnelse med søknaden. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
Gnr 246 bnr 10 (14) Heia Misjonshus:  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Det følger ingen direkte begrunnelse med søknaden. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
Gnr 234 bnr 13 (15) Sameiet Menighetshuset Holøsåsen: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at lokalet brukes til allmennyttige 
formål. Misjonshusets hovedetasje brukes som forsamlingshus av eierne og andre. Det deles 
ikke ut utbytte til eierne. Den daglige driften går i balanse med en liten pluss, og det samles 
inn penger til større vedlikeholdsoppgaver.  
 
Misjonshusets underetasje brukes av Noahs Ark barnehage – privat barnehage. 
Søker synes det vil være urimelig at de private barnehagene skal svare eiendomsskatt mens 
kommunens egne barnehager slipper.  
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens §7 a. 



  Sak 34/12 
 

  Side 16 av 26   

Fritak innvilges for hovedetasjen ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a også for underetasjen. 
Fritaket begrunnes som følger: 
 
Justisdepartementet har uttalt at det ikke er anledning til å gi fritak for 
fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper, jfr. 
uttrykket ”stiftelser og institusjoner”. 
 
Private barnehager skulle f.eks. ikke kunne gis fritak dersom de er drevet 
av fysiske personer, enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap - bare 
om de er drevet at stiftelser eller institusjoner. 
 
En streng praktisering av dette vil kunne virke urimelig. Rådmannen 
vil derfor foreslå at kommunestyret likevel gir fritak for private 
barnehager, men begrenset til den del av eiendommen som brukes til 
barnehage. Er imidlertid formålet å gi forretningsmessige overskudd, vil 
det ikke være anledning til å gi fritak i noen tilfelle, heller ikke for 
barnehager. 
 
Gnr 13 bnr 16 (16) Rakkestad Historielag (Kaaen sag og mølle):  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at eiendommen eies og driftes av 
en ideell organisasjon. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 35/12 26.09.2012 
 
 
Utvalgssak 35/12 Saknr 12/2674 Løpenr 12600/12 
 

35-12 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR 2013 - 2017 - 
OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
Formannskapet oppnevner et arbeidsutvalg blant sine medlemmer, bestående av: 
 
1.  ..   , leder 
2.  .. 
3.  ..  
 
som utarbeider forslag overfor formannskapet til valg av forliksrådsmedlemmer. 
 
Forslagene utarbeides under hensyntagen av domstollovens og kommunelovens 
bestemmelser. 
 
Kommunestyret foretar det endelige valget 25. oktober 2012 forutsatt fylkesmannens 
godkjennelse av utsettelse av fristen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Brev fra Justis- og politidepartementet, datert 15.12.2011 med redegjørelse for 
reglene om valg av forliksrådsmedlemmer. 

2. Brev fra Fylkesmannen i Østfold, datert 27.08.12. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til domstolloven § 27 skal det i hver kommune være et forliksråd på 3 medlemmer 
og like mange varamedlemmer som velges blant kommunens innbyggere for fire år om 
gangen. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Kommunestyret velger et av medlemmene til leder. 
 
Etter domsstollovens § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. 
oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar i det påfølgende år.  
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Rakkestad kommunestyre vil foreta endelig valg i møte den 25. oktober 2012. Det er søkt 
fylkesmannen om tilsvarende utsettelse av fristen.  
 
Valget gjelder for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Forliksrådet velges av kommunestyret selv. Valget skal innberettes (jf. domsstollovens § 58) 
til fylkesmannen som - hvis han finner valget lovlig - utferdiger oppnevnelse av de valgte.  
 
Rammebetingelser: 
Domstolloven.  
Kommuneloven. 
 
Andre opplysninger: 
Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker.  Det er både meklingsinstans 
og domstol.  Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. 
 
Vilkår for å kunne velges som forliksrådsmedlem:  
Justis- og politidepartementet understreker at forliksrådsmedlemmer er dommere, og at 
domstollovens § 53 derfor også gjelder for dem: 
 
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 
 
I tillegg stiller domstolloven (§ 56, § 70) disse vilkår for å kunne velges:  

 
 Vedkommende må ha fylt 25 år. 
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start. 
 Som forliksrådsmedlemmer kan bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker skriftlig og muntlig norsk godt. 
 
Utelukkelsesgrunner. 

 Utelukket fra valg til forliksråd på grunn av stilling. 
 Utelukket fra valg på grunn av vandel. 

 
Utelukkelsesgrunnene er nærmere spesifisert og utdypet i lovtekst og departementets 
rundskriv. Jfr. vedlagte kopi av domstollovens §§ 71 og 72. 
  
 
Fra Justis- og politidepartementets skriv siteres videre:  
 
”Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og 
krevende oppgave.  For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som 
forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet”. 
 
Og videre: 
 
”Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk 
råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper 
hos dem som blir valgt.  Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. 
Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet med på en gang”. 
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Fylkesmannen ber spesielt i sitt skriv av 29.08.12 om at kommunene i forbindelse med sin 
innberetning sørger for å gi tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon til at det er 
mulig å fastslå om valget er foretatt henhold til domstollovens og kommunelovens regler. 
 
Nåværende forliksråd har følgende sammensetning:  
 
Medlemmer:  

1. Ragnar Johansen, leder 
2. Stein Bruland 
3. Linda Holene 

 
Varmedlemmer:  

1. Hans Amund Lunde 
2. Ann-Mari Skinne 
3. Jan Helge Solbrække  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli   Arkiv nr. 011  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 36/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 36/12 Saknr 12/1272 Løpenr 12783/12 
 

36-12 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - 
FASTSETTING AV VALGDAG   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar at Rakkestad kommune i sammenheng med 
stortings- og sametingsvalget 2013 også skal holde valgting søndag 8. september 
2013. 

 
2. Rakkestad kommunestyre vedtar at det fra stortings- og sametingsvalget 2013 skal 

være tre valgkretser i Rakkestad kommune – Os, Bergenhus og Kirkeng kretser. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen.  
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunal- og regionaldepartementet har i skriv av 27.03.12 meddelt at valgdagen for 
stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september 2013. 
 
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valglovens § 9-2 (2) - bestemme at det i 
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2013. 
 
Valgloven § 9-3 refereres: 
 
”Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser 
 kommunen skal deles inn i. ” 
 
 
Andre opplysninger: 
Valgstyret behandlet, etter delegasjon fra kommunestyret, 15.10.01 forslag om endring i 
valgkretser. Valgstyret vedtok at valgkretsene Ytterskogen og Vatvedt skulle opphøre og at 
valgkretsene skulle tilpasses skolekretsinndelingen. 
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Rakkestad kommunestyre vedtok den 18.09.08 (sak 58/08) at det fra stortings- og 
sametingsvalget 2009 skal være tre valgkretser i Rakkestad kommune – Os, Bergenhus og 
Kirkeng kretser. Det vil si at Østbygda valgkrets ble delt mellom Kirkeng valgkrets og 
Bergenhus valgkrets. Valgkretsgrensene følger de gamle kommunekretsgrensene mellom 
Rakkestad og Degernes kommuner. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen vil i likhet med tidligere år foreslå at det holdes valg også søndag, slik loven gir 
adgang til. 
 
Dersom kommunestyret vedtar søndagsvalg, er det valgstyret som bestemmer hvilke lokaler 
som skal være åpne denne dagen. 
 
Når det gjelder valgkretsdeling, foreslår rådmannen at skolekretsdelingen følges.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. 223  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 37/12 26.09.2012 
 
 
Utvalgssak 37/12 Saknr 12/2258 Løpenr 10766/12 
 

37-12 TV-AKSJONEN 2012 - AMNESTY INTERNASJONAL - BIDRAG 
TIL AKSJONEN  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Det bevilges kr 30 000 til årets TV-aksjon, hvor midlene øremerkes Amnesty 
Internasjonal. 

 
2. Beløpet dekkes av post 14719.11220.180 Tilskudd til andre (TV-aksjonen). 

 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Vedlegg:  
 
Bakgrunn for saken: 
Amnesty Internasjonal er tildelt årets TV-aksjon som arrangeres søndag 21. oktober. De 
innsamlede midlene fra TV-aksjonen 2012 – Stå opp mot urett - skal brukes til å stanse 
overgrep mot mennesker over hele verden. Amnesty vil spesielt sette lys på 5 viktige 
områder: 
 

 Å ytre seg er en menneskerett 
 Å elske er en menneskerett 
 Trygghet er en menneskerett 
 Å leve i verdige omgivelser er en menneskerett 
 Å bli behandlet rettferdig er en menneskerett 

 
Innenfor hvert av disse område har Amnesty Internasjonal valgt ut flere prosjekter de ønsker 
å jobbe videre med. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Formannskapet oppnevnte i mai d.å. en kommunekomitè som har ansvar for innsamlingen i 
Rakkestad kommune. Ordføreren ble oppnevnt som leder for komiteen. 
 
Andre opplysninger: 
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Rakkestad kommune bevilger årlig et tilskudd til TV-aksjonen. Bevilgningen de senere år har 
vært: 
 
2007 kr 25 000 Unicef 
2008 kr 30 000 Blå Kors 
2009 kr 30 000 CARE 
2010 kr 30 000 Flyktninghjelpen 
2011 kr 30 000 Norsk Folkehjelp 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 241  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 38/12 26.09.2012 
 
 
Utvalgssak 38/12 Saknr 12/2807 Løpenr 12809/12 
 

38-12 OVERFØRING AV TO LEGATER ALF SVAES LEGAT SAMT 
ELLY OG ASBJØRN WEIBYS LEGAT 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Rakkestad kommune ønsker å imøtekomme Rakkestad overformynderis anmodning 
om å overta Elly og Asbjørn Weibyes legat og Alf Svaes legat fra 1.1.2013. 

 
2. Som medlemmer i Elly og Asbjørn Weibyes legat velges: 

 
1. 
2. 
3. Enhetsleder psykisk helsevern (eller tilsvarende tittel) 
 
Legatstyret velges for fire år. 
 

      3.  Som medlemmer i Alf Svaes legat velges: 
 

     1.  
     2. 
     3. Kommunelege I (eller tilsvarende tittel) 
 
     Legatstyret velges for fire år. 
 

4. Rådmannen besørger sekretærhjelp til legatstyrene. 
 
5. For inneværende periode velges legatstyrene fram til 31.12.2014.  
 
6. Søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet om endring av vedtektene i legatene besørges 

av Rakkestad overformynderi. 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 - To brev fra Rakkestad overformynderi datert 4. juni 2012. 
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Bakgrunn for saken: 
I brev til Rakkestad kommune ber Rakkestad overformynderi om at Rakkestad formannskap 
overtar legatene Elly og Asbjørn Weibyes legat og Alf Svaes legat.  Bakgrunnen for 
henvendelsen er ny vergemålslov som trer i kraft fra 1. juli 2013.  Når loven trer i kraft er 
overformynderiene i kommunen overført staten (fylkesmannen).  Rakkestad overformynderi 
ønsker at Rakkstad formannskap overtar legatene fra 1.1.2013 for videreføring etter 
legatenes formål.  Dette med bakgrunn i at det er Rakkestad kommunes innbyggere som er 
begunstiget. 
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Saken avgjøres av formannskapet. 
 
 
Andre opplysninger: 
Legatene har hvert sitt styre.  Alf Svaes legat skal etter vedtektene ha et styre som består av 
overformynder I og overformynder II i Rakkestad Overformynderi og enhetsleder for psykisk 
helsevern. 
 
Elly og Asbjørn Weibyes legat skal bestå av overformynder I og overformynder II samt 
kommunelege I. 
 
Alf Svaes legat har pr i dag ca 1,4 millioner kroner i egenkapital og har følgende formål: 
 
”.. å dele ut midler til personer bosatt i Rakkestad kommune med psykiske lidelser eller som 
har spesielle nerveproblemer.  Fortrinnsberettiget er pasienter som kommer ut fra sykehus og 
trenger ettervern.  Utdeling av legatet skal ikke redusere annen offentlig støtte.” 
 
Elly og Asbjørn Weibyes legat har ca 1,27 millioner kroner i egenkapital og ”..har til formål å 
dele ut midler til kreftsyke barn i Rakkestad kommune inntil 18 år.  Porsjonene skal være til 
glede og trøst for barna, bl.a. til rekreasjonsopphold.  Utdeling fra legatet skal ikke redusere 
annen offentlig støtte”. 
 
Dersom formannskapet vedtar å videreføre legatene vil Rakkestad overformynderi sende 
søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet om endring av vedtektene. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Vergemålsloven som trer i kraft i 2013 har en bestemmelse i § 97 som omhandler Forvaltning 
av andre midler enn de som tilhører personer under vergemål. 

Fylkesmannen kan overta forvaltningen av legatmidler og andre midler som fylkesmannen 
etter loven ikke har plikt til å forvalte. 
 
Alternativet er – som overformynderiet ønsker – at kommunen overtar styret av legatene.  De 
to overformynderne bør da erstattes av to medlemmer som oppnevnes av formannskapet.   
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Rådmannen er sikker på at legatenes formål og intensjon vil bli godt ivaretatt og forvaltet av 
fylkesmannen.  Det innstilles likevel på at Rakkestad kommune tar over forvaltningen av 
legatene og at det velges ett legatstyre til hvert av legatene.  I tillegg til fagpersonene består 
legatstyrene av to medlemmer oppnevnt av formannskapet.   
 
Rakkestad kommune har tidligere slått sammen en rekke legater og har nå tre: 
 

 Legatet til beste for barn og unge. 
 Legatet til beste for eldre. 
 Legatet til beste for primærhelsetjenesten. 

 
Rådmannen ønsker – innen neste kommunestyrevalg – å vurdere om Alf Svaes legat og/eller 
Elly og Asbjørn Weibyes legat har formål og intensjoner som er så beslektet med de øvrige 
legatene at en sammenslåing er tjenelig og ønskelig.   
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